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  “इथे दषु्काळात पाणी मिळत नाहीए आखण त ूजनािराांिर पाणी 
फुकट घालिलांस?” आईने नोबियाला िडसािनू विचारले.  

  नोबिया म्हणाला, “आई, तयाांनासदु्धा आपल्यासारिी तहान लागते 
ना! तयाांचासदु्धा घसा तहानेने कोरडा पडतो ना!”  

  नोबियाची आई आजारी पडल्यािळेु विहहरीिरून पाणी आणण्याची 
जिािदारी नोबियािर येऊन पडली होती. पाणी घेऊन परतताना 
नोबियान ेतहानलेल्या साळीांदरीला पाणी पाजले. तरसाला आखण 
तयाच्या दोन छावयाांना तसेच एका अस्िलालाही पाणी पाजले. 
नोबिया घरी पोहोचला तेवहा तयाच्या घड्यात फक्त आई आखण 
िहहणीपरुतेच पाणी उरले होत.े नोबियासाठी ककां िा तयाांच्या िागेसाठी 
पाणी मिल्लक राहहले नवहते. या िागेतूनच तयाांना पोटाची िळगी 
भरण्यासाठी अन्न मिळत असे.  

  ही गोष्ट एका छोट्या िलुाचा करुणाभाि आखण सिज याांची 
ओळि करून देत.े  
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     फार फार िर्ाांपूिी दरूिरच्या एका 
प्रदेिात ककतयेक िर्े पाऊसच पडला नाही. 
सूयााच्या उन्हाने जिीन तापून लालेलाल 
झाली. िाऱ्यािुळे िातीची धळू इथनू ततथे 
उडू लागली. अिा या तप्त, कोरड्या प्रदेिात 
नोबिया नािाचा एक िुलगा राहात होता.   



    नोबिया, आपली आई आखण लहान िहीण 
याांच्यासोित चारा आखण िातीने िनलेल्या एका 
साध्यािा झोपडीत राहात असे. झोपडीिजेारी 
छोट्यािा जागेत तयाांनी एक हहरिी िाग 
फुलिली होती. नोबिया आखण तयाची आई 
िागेतील रोपट्याांची काळजी िोठ्या िायेने घेत 
असत. या रोपट्याांिुळेच तयाांना आपल्या 
पोटासाठी अन्न मिळत होते.     

  दररोज सकाळी नोबियाची आई गािातील 
इतर स्त्रियाांसोित पाणी आणायला विहहरीिर 
जात अस.े  



  विहीर िूप दरू अांतरािर होती. नोबियाच्या 
आईचा िराचसा हदिस विहहरीिरून पाणी 
आणण्यात जाई. काही पाणी ते वपण्यासाठी, काही 
स्ियांपाकासाठी आखण काही साफसफाईसाठी 
िापरत. पण िरेचसे पाणी ते िागेतील रोपट्याांची 
िाढ होण्यासाठी िापरत.   



    एके सकाळी नोबियाची आई बिछान्यातच पडून 
राहहली. ततने नोबियाला िोलािले, “िाझी तब्येत िरी 
िाटत नाहीए. तू विहीरीिर जा आखण आपल्याला 
प्यायला आखण आपल्या रोपट्याांना घालायला पाणी घेऊन 
ये.” नोबियाने िातीचा घडा काळजीपूिाक आपल्या 
डोक्यािर ठेिला.  

  धळुीने िािलेल्या रस्तयािरून नोबिया गािच्या 
स्त्रियाांिागोिाग काही िैल दरू असलेल्या विहहरीकडे जाऊ 
लागला.  
  विहहरीिर पोहोचला तेवहा ततथे लाांिलचक राांग लागली 
होती. नोबिया िाट िघत राांगेत उभा राहहला. तयाची 
पाळी आली तेवहा तयाने आपला घडा विहहरीच्या पाण्यात 
िुडिला आखण तयात ताजे, स्िच्छ पाणी भरून घेतले.. 



    परतीच्या िाटेिर नोबियाला पाण्याने भरलेल्या घड्याच े
जड ओझ ेजाणिू लागले. भरीसभर म्हणून सूया डोक्यािर 
आग ओकत होता. काही अांतर चालून गेल्यािर तयाला 
तहानलेली साळीांदर भेटली.  

  “नोबिया, नोबिया, तहानेने िाझा जीि कासािीस 
झालाय. िला प्यायला विहहरीचां पाणी दे,” ती म्हणाली. 
नोबिया हा सह्रदयी िुलगा होता. तहान लागल्यािर कसे 
िाटते, याची जाणीि तयाला होती. तयाला साळीांदरीची 
दया आली. तयाने तिररत िातीत हाताने एक लहानसा 
िड्डा िोदनू तयात थोड ेपाणी ओतले. साळीांदरीने ते 
पाणी िातीत खझरपून जाण्याअगोदर पटापट वपऊन 
घेतले. तहान भागल्यािर काहीही न िोलता ती घाईघाईत 
तनघून गेली.  



    नोबिया पुन्हा घराकड ेचालू लागला. आता 
डोक्यािरचा घडा काहीसा हलका िाटत होता. पुढे तयाला 
उांच गितािध्ये आपल्या छावयाांसोित िसलेला एक 
तरस हदसला.  
  “नोबिया, नोबिया, िला आखण िाझ्या छावयाांना थोडां 
पाणी दे प्यायला. तहानेनां आिच्या जीिाची तगिग 
होतेय,” तरस म्हणाला. नोबियाने तरसाच्या छातीला 
किटाळून िसलेल्या छावयाांकड ेपाहहले. तयाला आईला 
बिलगून िसणारी तयाची लहान गोंडस िहीण आठिली 
आखण तयाच ेह्रदय भरून आले.  
  नोबियाने पुन्हा एकदा िातीत िड्डा िोदला आखण 
तयात थोड ेपाणी ओतले. पाणी िातीत खझरपण्याआधीच 
तरसाने आखण तयाच्या छावयाांनी पटापट वपऊन घेतले. 
तहान भागल्यािर ते उांच गितात पळून गेले.  



  नोबिया घरी पोहोचल्यािर तयाची लहान िहीण 
तयाच्याकड ेधाित आली. ततला िपू तहान लागली 
होती. नोबियाने ततला कपभर पाणी प्यायला हदले. 
तयाने आईलाही कपभर पाणी प्यायला हदले.  

  “थोडां पाणी तू पी आखण उरलेलां रोपट्याांना घाल. 
नाहीतर ती सुकून िरतील,” आई तयाला म्हणाली.  

  पण नोबियाने घडा उपडा केला तेवहा तयातून 
पाण्याचा फक्त एक थेंि िाली पडला. घडा पूणा ररकािा 
झाला होता.   



  “घड्यातलां पाणी कुठे गेलां?” नोबियाची आई ओरडली. 
  “थोडां पाणी िी साळीांदरीला हदलां, थोडां तरसाला आखण 
थोडां अस्िलाला,” नोबिया म्हणाला. 
  “इथे दषु्काळात पाणी मिळत नाहीए आखण तू 
जनािराांिर पाणी फुकट घालिलांस?” आईने नोबियाला 
िडसािून विचारले. 

  नोबिया म्हणाला, “आई, तयाांनासुद्धा आपल्यासारिी तहान 
लागते ना! तयाांचासुद्धा घसा तहानेने कोरडा पडतो ना!” 
  नोबियाची आई सांतापली. ततने ररकािा घडा उचलून 
मभांतीिर फेकला. मभांततला आपटून तयाच ेतुकडतेुकड ेझाले.  



    रात्री तहान आखण भुकेने कासािीस होऊन नोबिया 
बिछान्यािर पडला. आपली आई रडत असल्याच े
पाहून तयाला िपू द:ुि झाले. पाण्यामििाय तयाांच्या 
िागेतील रोपटी सुकून तयाांची िाती िनणार होती. 
तयाांना िायला काहीही मिल्लक राहाणार नवहते.  



    नोबियाने डोळे िांद केले तसे चांद्राचा िीतल प्रकाि भुईिर 
पसरला. तप्त, रुक्ष धरती थांडगार झाली. 
  नोबियाचा नुकताच डोळा लागला असेल तेिढ्यातच तयाला 
खिडकीत कुणाचीतरी चाहूल लागली. ती साळीांदर होती.         
  “नोबिया, नोबिया, िला प्यायला पाणी दे,” साळीांदर म्हणाली. 
  “िाझ्याकड ेपाणी नाही. घडा ररकािा झाला आखण िग तयाच े
तुकडतेुकड ेझाले,” नोबिया म्हणाला. 
  “िग एक विहीर िोद,” साळीांदर म्हणाली. 
  “िी किी विहीर िोद?ू” नोबिया म्हणाला. साळीांदरची कल्पना 
हसण्यािारी नेऊन तो पुन्हा झोपायचा प्रयत्न करू लागला.   

  नोबियाला पुन्हा तरस आखण तयाच्या दोन छावयाांनी जागे 
केले.  
  “नोबिया, नोबिया, िला प्यायला पाणी दे,” तरस म्हणाला. 
  “िाझ्याकड ेपाणी नाही. घडा ररकािा झाला आखण िग 
तयाच ेतुकडतेुकड ेझाले,” नोबिया म्हणाला. 
  “िग एक विहीर िोद,” तरस म्हणाला. 
  “िी लहान आहे. िी किी विहीर िोद?ू तनघून जा तुम्ही,” 
नोबिया म्हणाला.  
   तरसाच्या हाकाांना प्रततसाद न देता नोबियाने आपले डोळे 
आखण िन िांद केले. हळूहळू तो पुन्हा झोपेच्या अधीन झाला.  



  पण पुन्हा नोबियाला दारािर कुणाचीतरी टकटक ऐकू 
आली आखण तो जागा झाला. अस्िल आपल्या पायाांच्या 
नखयाांनी िाती िोदत होते.  
  “तू काय करतोयस?” नोबिया ककां चाळला. 
  “िी विहीर िोदतोय,” अस्िल म्हणाले. 
  “िूिाासारिां िडिडू नकोस. अस्िल एकटे विहीर िणू 
िकत नाही,” नोबिया म्हणाला.. 

  “हठकाय, िग िला िदत कर,” अस्िल म्हणाले. 
  “पण िी विहीर िोद ूिकत नाही. िी िपू लहान आहे,” 
नोबिया उत्तरला.  
  “िी तुला िदत करतो ना!” साळीांदर म्हणाली. 
  “आम्हीसुद्धा तुला िदत करू,” तरस आखण तयाच ेछािे 
म्हणाले.  



    आपल्या टोकदार नखयाांनी अस्िलाने िातीत िोल 
िड्डा िणला. थोड्याच िेळात तो िोदलेल्या 
िड्ड्यात हदसेनासा झाला. तरस आखण तयाच ेछािे 
िड्ड्यातली िाती दरू करू लागले. साळीांदर 
िड्ड्यातून िर टाकलेली िाती सपाट करू लागली.  
  नोबिया घड्याच्या तुटलेल्या टोकदार तुकड्याने 
कधी िाती िोद ूलागला, कधी िोदलेली िाती दरू 
करू लागला तर कधी सपाट करू लागला.  
  “ककती िोल िोदायची विहीर? ककती िोठी 
िोदायची?” तयाने अस्िलाला विचारले. 
   “तुझ्या ह्रदयाएिढी िोल, तुझ्या तहानेएिढी 
िोठी!” अस्िल म्हणाले.   



    ििेटी थकूनभाकून नोबियाला झोप आली. पण 
तयाच ेमित्र रात्रभर काि करत राहीले. चांद्र 
िािळतीच्या िाटेिर असताना आखण सूयााची निी 
ककरणे आसिांतात पसरत असताना तयाांच ेकाि सांपले.   



    नोबियाला जाग आली तेवहा तयाला िड्ड्यातून 
पाण्याचा िळिळ आिाज ऐकू आला. तयाच्यािजेारी 
कुणीतरी एक िातीचा घडा ठेिलेला होता. तयािर 
विचचत्र िुणा होतया.  
  नोबियाने घडा िोल िड्ड्यात िुडिला आखण तयात 
ताजे, िुद्ध पाणी भरून घेतले. िोठ्याने ओरडून तयाने 
आईला, िहहणीला आखण गािकऱ्याांना िोलािले, “लिकर 
या, आपल्याकड ेआता स्ित:ची विहीर आहे.” 

  तयानांतर गािातील स्त्रियाांना पाणी आणायला कधी 
दरूिर जािे लागले नाही. तया घरीच राहून आपल्या 
िागेची काळजी घेऊ लागल्या. नोबियाच्या गािचा रुक्ष, 
ओसाड पररसर हहरवयागार िनराईने भरून गेला.   



  विचचत्र िुणा असलेला घडा कायि तया 
विहहरीजिळच ठेिला गेला. यापुढे कधी विहीर 
िोदली तर ती ह्रदयाएिढी िोल आखण तहानेएिढी 
िोठी िोदािी, याची आठिण म्हणून!  

सिाप्त 


